
základní body/h členská body/h člen ne-člen

* podmínka členství v klubu

** možnost rezervace více jak jedné hrací hodiny dopředu (dlouhodobá rezervace)

Klubová karta             - z kreditu se postupně odepisují částky s X % slevou za odehrané hodiny až do vyčerpání kreditu v 5 min. intervalech. Kartu lze dobíjet.  

 Karta je přenosná a platnost karty je až 1 rok ode dne  následného dobití ( dle typu karty )

Všechny klubové karty vydáváme v podobě elektronického klíče, za který se účtuje záloha ve výši 150 Kč, která bude vrácena při vrácení platné karty 

V případě propadnutí platnosti, ztráty či  blokace karty z důvodu porušení vnitřního řádu propadá záloha ve prospěch klubu

Zrušení rezervace je nutné provést nejpozději 24 hodin předem! V opačném případě si Vám dovolíme účtovat úhradu hodiny v plném rozsahu ( viz platný ceník )

50 Kč 350 Kč/1h

30 Kč 240 Kč/1h

20 Kč 160 Kč/1h

Proč hrát ve SquashAréně (Hlubanská) ?

možnost on -line rezervace

100% soukromí zajišťující vstupní elektronický systém do Arény (  magnetické  karty )

výhody členství : hrací hodina již od 40,-Kč ( výhodné tarifi pro všechny typy hráčů )

možnost on-line  rezervace hracích hodin přes internet úrazové pojištění jednotlivých hráčů

hrací hodina už od  80 ,-  Kč/1h možnost hraní v jakoukoliv dobu/hodinu ( pondělí - neděle od 7:00h do 23:00h )

10% sleva  na squash.zboží značky Tecnifibre, Pro Kenex, Daviesrezervace hracích hodin dle vlastní potřeby

sleva až 33%  na hrací hodinu speciální odpružená palubovka - významně šetří klouby ( kotníky, kolena, páteř ) 

50% sleva   - trénink s trenérem sport shop - možnost nákupu sportovního vybavení za nejnižší ceny v ČR

30% sleva  startovné - turnaje testovací centrum - možnost vyzkoušení různých typů raket přímo na kurtě

10% sleva  na konzumaci ( jídlo,pití ) v restauraci Růže občerstvení - minibar

50% sleva  - půjčení sq.rakety, ochranných brýlí a míčku organizování squashových turnajů, amatérská liga …

úrazové pojištění člena - trvalé následky - úmrtí squashový trenér - zlepšení herních dovedností pod vedením zkušených trenérů

možnost získání licence - trenér IV třídy dětská squashová škola

bezplatné  zapujčení odborné literatury, CD, DVD, VHS vzduchotechnika - zajiš´tující optimální teplotu a vlhkost na kurtu

možnost rezervace více jak jedné hodiny dopředu

klubová karta 2400

240/20

členská

0%

5%

10%

1h=12 bodů

1

platnost 

karty 

(roky)

roční karta - až 3x týdně hodina v rámci squash školy s trenérem

roční karta - 1x týdně hodina v rámci squash školy s trenérem

2 měsíce - 1x týdně hodina v rámci squash školy s trenérem

1

squashová škola

1

1 200 Kč

členové        

sleva 50%
junioři ml 18 let

trenér

typ karty

kurt - 60 minut hry

sleva

ne360 Kč

240 Kč240

264/22180 162 Kčklubová karta 3600 3 600 Kč ANO

karta plus junior * 3 500 Kč

9 000 Kč

ochranné brýle

míček

půjčovné

raketa

karta maxim junior *

členství 350 Kč/rok

2 400 Kč

sparingpartner

200 190 Kč

členové        

sleva 50%

karta junior* 1 200 Kč

dospělí

na telefonním čísle 

602581447

squash škola

sparingpartner
trenéři - squash.lekce

rezervace hracích hodin
dobíjení kreditu

objednávky
ANO

cena za 1 hrací hodinu

60/5

144/12

360 Kč

60/5

156/13

ceník     Squash Club - Podbořany

platný od 31.8.2022

rezervace**

ANO NE 

ANO NE

cena

klubová karta 1200


